
Hållbar arbetsgivare

Vi har ett helhetsperspektiv och 
arbetar aktivt med hållbarhet. För oss 
innebär hållbarhet att värna om våra 
medarbetares, kunders och vår omvärlds 
bästa. Ett exempel på det är att vi 
sedan 2019 bedriver en koldioxidneutral 
produktion.

Kristian Björkman, VD
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden



Arbetsmiljö och säkerhet utgör 
grunden för våra produkter och 
vår produktion.

Tillsammans kan vi göra 
skillnad.

HÅLLBAR 
ARBETSMILJÖ

Samhället
För att bidra till 
samhället samarbetar 
vi med flera aktörer 
inom regionen och 
landet. I år har vi bland 
annat samarbetat med 
Blodomloppet Linköping, 
Samhall, Mjölby kommun 
och Rädda barnen.

MINIMERAD 
MILJÖPÅVERKAN

Allt vi företag och människor gör 
har en inverkan på miljön. 

För oss är det viktigt att ta en 
aktiv ställning för miljön och 
minimera vår miljöpåverkan.

Sedan 2019 är vår produktion i Mjölby koldioxidneutral.

Alla våra medarbetare genomgår en säkerhets- 
och hållbarhetsutbildning i vår Sustainable Dojo.

Hållbart guld
De senaste fem åren 
har vi tilldelats guld 
av Ecovadis för vårt 
hållbarhetsarbete. 

Säkerhet först
Vi arbetar enligt principen: 
1. Säkerhet
2. Kvalitet
3. Produktion 

Hållbar 
utveckling
Vår restaurang arbetar 
hållbart och är KRAV-
certifierad. Allt kött 
som serveras är från 
Sverige och all fisk är 
MSC-märkt. 

Hållbar 
utveckling
90 % av våra 
elprodukter finns med 
Li-ion vilket minskar 
energikonsumtionen 
med 13 %-25 % och 
energiförlusten med  
10 %-20 %.



På Toyota arbetar vi aktivt med att skapa förutsättningar för våra medarbetare att 
utvecklas och trivas i en hälsosam miljö.

ENGAGERADE MEDARBETARE

Hälsa
Vi skapar förutsättningar för hållbar 
hälsa genom att erbjuda våra 
medarbetare:

Vänskaplig
Våra medarbetare beskriver oss som 
en varm och vänskaplig arbetsplats där 
alla behandlas rättvist och med respekt 
oavsett vem man är. 

Vinnare Beachvolleyboll, TMH Championships 2018. Återkommande hälsoevent med cirka 800 deltagare.

Lärande

• sociala event
• massage
• hälsoföreläsningar

• gruppträning
• gym
• yoga

• 300 utbildnings-
tillfällen per år 
 

• 45 ledarskaps-
utbildningar per år



ISO-certifikat
Vår anläggning i Mjölby är certifierad enligt ISO 
9001, 14001, 45001. Under 2020 har vi påbörjat 
processen med att bli energicertifierade enligt ISO 
50001.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Mer information om vårt hållbarhetsarbete hittar 
du på www.toyota-forklifts.eu/sustainability.
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Bolagsnamn: Toyota Material Handling 
Manufacturing Sweden AB
Grundat: 1918 Toyota Japan, 1946 BT Sverige. 
BT införvärvades i Toyotakoncernen år 2000.
VD: Kristian Björkman
Antal anställda: 2100
Produkt: Materialhanteringslösningar
Investeringar i FoU: 330 mSEK per år
Kända för: Kvalitetsprodukter, Toyota 
Production System (TPS) och vänskaplig 
arbetsplatskultur.


